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LEI Nº 2.772, DE 19 DE MAIO DE 2011. 
 

 
 

“Institui o Fundo Municipal de Apoio as 
Pessoas Portadoras de Deficiências, e dá 
outras providências.” 

 
 

  A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu, Prefeito do Município de Morrinhos 

sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de 

Deficiências, com o objetivo de dar suporte, centralizar a arrecadação e a aplicação de 

recursos destinados a programas de apoio às pessoas portadoras de deficiências visando a 

sua integração plena à comunidade.  

  Parágrafo único - O orçamento do Fundo Municipal de Apoio às Pessoas 

Portadoras de Deficiências integrará o Orçamento do Município e observará, na sua 

elaboração e execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação.  

  Art. 2º - O Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiências 

terá as seguintes fontes de receita:  

  I - transferências de recursos provenientes dos orçamentos municipal, federal e 

estadual, especialmente consignados ao Fundo;  

  II - créditos especiais e repasses financeiros oriundos do Poder Público 

Municipal;  

  III - provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com órgãos 

ou entidades federais, estaduais e municipais, empresas públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, e organismos internacionais;  

  IV - doações, legados, subvenções e contribuições;  

  V - rendimentos de operações financeiras que realizar com recursos próprios;  

  VI - outras receitas especificadas em lei.  

  Art. 3º - O Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiências 

será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o concurso e a participação 



 

 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 

Estado de Goiás 

 
 

 

de entidades afins legalmente constituídas no âmbito do Município de Morrinhos, sob a 

fiscalização do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiências, instituído pela Lei 

nº 2.526 de 18 de junho de 2009.   

  § 1º - O Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiências manterá 

controle contábil e financeiro de movimentação dos recursos do Fundo Municipal de Apoio às 

Pessoas Portadoras de Deficiências, conforme previsto nesta lei.  

  § 2º - A cada final de exercício financeiro, o Conselho Municipal de Pessoas 

Portadoras de Deficiências emitirá um balanço contábil das receitas, aplicações e 

movimentações financeiras dos recursos do Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras 

de Deficiências.  

  § 3º - Os recursos do Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de 

Deficiências serão depositados em instituições financeiras oficiais.  

  Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de 

Deficiências serão utilizados:  

  I - no desenvolvimento de programas de apoio às pessoas portadoras de 

necessidades especiais visando a sua integração plena à comunidade;  

  II - na realização de estudos, projetos e pesquisas voltadas ao atendimento às 

pessoas portadoras de necessidades especiais;  

  III - na aquisição de bens e/ou serviços a serem aplicados nas ações previstas 

no item I;  

  IV - na realização de campanhas sócio-educativas voltadas ao atendimento às 

pessoas portadoras de necessidades especiais;  

  V - para outras atividades aprovadas pelo Conselho Municipal de Pessoas 

Portadoras de Deficiências.  

  § 1º - Cabe ao Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiências, 

conhecer e aprovar as propostas apresentadas para a aplicação dos recursos do Fundo 

Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiências, observadas as disposições deste 

artigo.  

  § 2º - É vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Apoio às 

Pessoas Portadoras de Deficiências para o pagamento de remuneração, vencimentos ou 

indenizações a servidores municipais ou membros do Conselho Municipal de Pessoas 

Portadoras de Deficiências pelo exercício das respectivas funções.  
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  Art. 5º - Ocorrendo a extinção do Fundo Municipal de Apoio às Pessoas 

Portadoras de Deficiências, os bens permanentes adquiridos com recursos próprios serão 

incorporados ao patrimônio público municipal. 

  Art. 6º O Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiências 

prestará contas na forma da legislação pertinente.  

  Art. 7º - O Fundo Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiências 

tem vigência ilimitada.  

  Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

     Morrinhos, 19 de maio de 2011; 165º de Fundação e 128º de Emancipação. 
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